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ثقافة وناس
وقفة

رامي عياش
في مشهد من
«أمير الليل»

ّ
هل تخلت
منى طايع
عن نصرة المرأة؟
زينب حاوي
ملنى طايع ( )1962املمثلة ثم الكاتبة،
بصمة مختلفة في الدراما اللبنانية.
املار على سيرة طايع ،تستوقفه حتمًا
ّ
التمرد على
سيرتها الحافلة بأشكال
املـجـتـمــع ب ــدءًا م ــن عــائـلـتـهــا الـنــواتـيــة
ً
وصــوال إلى محيطها األوســع« .عصر
الـ ـح ــري ــم» (إي ـ ـلـ ــي .ف .ح ـب ـي ــب) الـ ــذي
ك ـت ـب ـتــه خ ـ ــال دراسـ ـتـ ـه ــا ال ـجــام ـع ـيــة،
جـ ّـســد قـصـتـهــا الــواق ـع ـيــة ف ــي العيش
ضمن مجتمع ذك ــوري ّ
يهمش امل ــرأة،
ويعطي الرجل هامشًا ال محدود في
التصرف والقرار .في هذا العمل الذي
عــرض قبل سـنــوات على شــاشــة ،lbci
نـجـحــت ن ــادي ــن ال ــراس ــي (دور لـيـلــى)
في تحدي تقاليد هذا املجتمع وكسر
أشكال التمييز بحقها ،وعيش تجارب
عاطفية راوحت بني الخيبة والنجاح،
كما هي حياة باقي النساء.
في أغلبية أنماط الكوميديا والدراما
الـ ـت ــي ق ــدم ـت ـه ــا طـ ــايـ ــع ،أص ـ ـ ـ ـ ّـرت عـلــى
إقـ ـح ــام ق ـض ـيــة امل ـ ـ ــرأة ون ـج ــاح ـه ــا فــي
تـخـطــي م ـع ــوق ــات امل ـج ـت ـمــع واملـحـيــط
والـخـيــارات الـقــاهــرة الـتــي تجبر على
ً
العيش فيها .مثال في «عشق النساء»
(إخراج فيليب أسمر) الذي عرض قبل
عــامــن عـلــى  ،lbciاسـتـطــاعــت بطلته
ورد الـخــال (شخصية غ ــادة) ،ومعها
مجموعة ممثالت ،التعبير عن حاالت
نـســائـيــة تــواجــه صــراعــاتـهــا الـخــاصــة

ومــواجـهــاتـهــا مــع املـحـيــط واملـجـتـمــع.
شخصية غادة التي قادت هذه القصة،
تمثل القابلة القانونية الـتــي عاشت
ظروفًا صعبة بسبب تعنيف زوجها
فريد (جـهــاد األن ــدري) ،وسلبها املــال
ال ــذي تـجـنـيــه لـيـقــامــر ب ــه .بـعــد مــوتــه،
ستنطلق غــادة في بناء حياة جديدة
واالنتصار على هذه الظروف القاهرة،
وتؤسس مستشفاها الـخــاص .مثلت
غ ــادة ،ص ــورة امل ــرأة الـتــي ال تستسلم
لواقعها بسهولة رغم املرارة واملأساة،
بـ ــل ت ـن ـت ـف ــض عـ ـلـ ـي ــه .مـ ــن خـ ـ ــال ه ــذه
ال ـش ـخ ـص ـي ــة ،أرادت ط ــاي ــع تـجـسـيــد
نـمــاذج كثيرة مــن الـنـســاء ،مــع حثهن
ع ـل ــى ع ـ ــدم االسـ ـتـ ـس ــام لـ ـل ــواق ــع .فــي
املقابل ،شكل دور نادين نجيم (أمل)،
ّالصورة املختلفة لغادة بل املناقضة:
إن ـه ــا امـ ــرأة خــاضـعــة لــزوج ـهــا ،تفعل
امل ـس ـت ـح ـيــل ل ــاح ـت ـف ــاظ ب ــه ول ـ ــو أراد
تركها والزواج بأخرى.
ب ـع ــد ت ـق ــدي ــم «عـ ـش ــق الـ ـنـ ـس ــاء» ال ــذي
ط ــاب ـق ــت ج ـم ــال ـي ــة ص ـ ــورت ـ ــه ،ال ـق ـصــة
وأجــواء هــا ،طــرح أخيرًا على الشاشة
نفسها مسلسل «أمير الليل» (إخراج
إيلي برباري ـ كتابة منى طايع) .هذه
ّ
املرة ،ذهبت البطولة إلى رامي عياش
كوجه جديد يخوض تجربة التمثيل
للمرة األول ــى .طبعًا ،جــاء إسناد هذا
الدور لعياش ،بهدف الترويج للعمل
والتسويق ،وهذا أمر ال تخفيه طايع.
تقمص ّ
هكذاّ ،
عياش شخصية األمير

تلفزيون

23

ّ
عمر فــي حقبة األربعينيات ،وركبت
طايع هذه الشخصية بعناية شديدة،
فإذا بنا أمام أمير شاب متزوج يملك
ث ـ ــروة وم ـك ــان ــة اج ـت ـمــاع ـيــة ،ومـتـعــدد
ال ـعــاقــات ال ـنـســائ ـيــة .مـ ــررت الـكــاتـبــة
ت ـبــري ـرًا ل ــه بــأنــه يـقـيــم ه ــذه الـعــاقــات

منعطفًا في
يشكل «أمير الليل» ّ
مسيرة الكاتبة التي ركزت على
نضاالت النساء في وجه المجتمع
ّ
(تسعى غالبًا النساء إليه) ألن زوجته
مــريـضــة .األم ـيــر عـمــر شخصية رجــل
يـحـيــد عــن بــاقــي شـخـصـيــات الــرجــال
ع ـن ــد ط ــاي ــع .ي ـت ـم ـتــع ب ـح ــس عـ ــال مــن
الوطنية ،ويسعى إلــى تحرير بــاده
م ــن االنـ ـت ــداب ال ـفــرن ـســي .وه ــو ـ على
الصعيد العاطفي ـ وإن أغرم بشقيقة

زوجته (فرح) ،فإنه سرعان ما يتوقف
عن عالقاته النسائية املتعددة ،ويبدأ
مشوار اإلخــاص لحبيبته كما نرى.
األمـ ـي ــر ع ـم ــر ه ــو ال ـش ـخ ـص ـيــة األبـ ــرز
فــي «أمـيــر الـلـيــل» ،ال ــذي أعطته طايع
البطولة املطلقة ،كاسرة ربما صورة
الـ ــرجـ ــل الـ ـت ــي دأب ـ ـ ــت ع ـل ــى تـفـكـيـكـهــا
وم ـعــال ـج ـت ـهــا درامـ ـ ـي ـ ــا ،وت ـص ــوي ــره ــا
بطريقة سائدة في مجتمعنا الشرقي،
وم ـن ـح ـتــه أي ـض ــا ال ـص ـف ــات ال ـح ـم ـيــدة
واألعذار والتبريرات ملجمل تصرفاته.
في مقابله ،تظهر فرح (داليدا خليل)
الفتاة الجميلة الجامعية التي أرادت
أن تضحي بـجــزء مــن حياتها كرمى
البنة شقيقتها املتوفاة لتعتني بها
ع ـبــر ال ـ ـ ــزواج ب ــاألم ـي ــر .رب ـم ــا ق ـلــة من
املـشــاهــديــن ،انتبهت إلــى الشخصية
الـ ـت ــي ت ـم ـث ـل ـهــا دال ـ ـيـ ــا خ ـل ـي ــل ،بـحــس
تـ ـم ـ ّـرده ــا ون ــزع ـت ـه ــا ال ـت ـح ــرري ــة غـيــر
املكتملة للمرأة في تلك الفترة .رأينا

«فـ ــرح» تـقــف فــي مـحـطــات كـثـيــرة في
وج ــه عـيــاش وتـكـســر قــرارتــه الـتــي لم
يـعـتــد م ــرة ف ــي حـيــاتــه عـلــى الـتــراجــع
عـنـهــا ،أو أن يـقــف شـخــص ويــواجـهــه
بـهــذا الـكـبــريــاء والـتـحــدي ،لتعود في
نهاية املطاف وتخمد هذه «الثورة»،
عندما يدق الحب بابها وتغرم به.
مـ ــع ذل ـ ـ ــك ،ط ـغ ــت ش ـخ ـص ـيــة ع ـ ّـي ــاش
ع ـلــى هـ ــذا ال ـع ـم ــل ،وإن ف ـشــل األخ ـيــر
فــي تــأديـتــه ،بشكل يليق بـهــذا ال ــدور
بفعل غياب الكثير من قواعد التمثيل
الـ ـب ــديـ ـهـ ـي ــة ،الـ ـت ــي بـ ـ ــدت م ـع ـط ـلــة فــي
ّ
املسلسل .رغم هذا الفشل ،إال أن «أمير
الليل» يمكن ّ
عده ضمن قفزة مختلفة
لطايع في عالم الدراما .الكاتبة التي
خصصت جــل أعمالها لنصرة املــرأة
واألخـ ـ ـ ـ ــذ بـ ـي ــده ــا ك ـ ــي ت ـن ـت ـص ــر ع ـلــى
واق ـع ـه ــا ،وتـظـهـيــر ع ـ ــورات املـجـتـمــع،
رأيـنــاهــا الـيــوم تتجه نحو خــط آخــر،
ح ـي ــث امل ـ ـ ــرأة ال ـب ـط ـلــة ت ـ ـتـ ــوارى خـلــف
ُ
شـخـصـيــة رجـ ــل قـ ـ ـ ّـدم ب ـش ـكــل م ـغــايــر،
بـ ـص ــورة م ـن ـق ـحــة و«نـ ـظـ ـيـ ـف ــة» ...فـهــل
س ـي ـكــون «أمـ ـي ــر ال ـل ـي ــل» ع ـت ـبــة طــايــع
ال ـج ــدي ــدة ل ـب ــدء مـ ـش ــوار س ـ ــردي آخــر
مـغــايــر لخطها الـنـســوي ال ــذي عرفت
فيه؟
* «أمير الليل» :من األحد إلى األربعاء
بعد نشرة األخبار على  lbciوldc

رصد

ّ
مالك مكتبي مترفعًا عن اإلثارة الوعي والعلم حصن القاصرات
نادين كنعان
ّأول مــن أم ــس ،وفيما كــان تـ ّـمــام بليق
ّ
ي ـت ـخــطــى ك ــل حـ ـ ــدود ال ـس ـخ ــاف ــة عـلــى
«الـجــديــد» فــي حلقة «بــا تشفير» مع
ضيفته الـفـنــانــة اللبنانية ميكاييال،
ك ـ ــان م ــال ــك م ـك ـت ـبــي ي ـف ـت ــح ع ـب ــر lbci
م ـل ـف ــا حـ ـس ــاس ــا ومـ ـلـ ـح ــا .ت ــزامـ ـن ــا مــع
ال ـح ـم ــات الـ ـت ــي ت ـق ــوده ــا مــؤس ـســات
املجتمع املــدنــي والـهــادفــة إلــى تحديد
ال ـســن األدنـ ــى ل ـل ــزواج ورف ـع ــه إل ــى 18
عامًا ،إضافة إلــى إلغاء املــادة  522من
قانون العقوبات اللبناني التي تعفي
املغتصب مــن املــاحـقـ ُـة القانونية في
حال تـ ّ
ّ
ضحيته ،خصصت أحدث
ـزوج
ح ـل ـق ــات «أح ـ ـمـ ــر ب ــال ـخ ــط ال ـع ــري ــض»
( )21:40لزواج القاصرات ،تحت عنوان
«#الزم_ترجع_طفولنت».
أه ـم ـيــة ال ـح ـل ـقــة ال ت ـك ـمــن ف ــي اخ ـت ـيــار
املـ ــوضـ ــوع ،ف ـه ــذا ال ـب ــرن ــام ــج ت ـحــدي ـدًا
كــان سـ ّـبــاقــا فــي خــوض هــذه القضية،
وخ ـص ــص ل ـهــا ف ــي امل ــاض ــي أك ـث ــر من
حلقة أظـهــرت حــاالت قــد يصعب على
ال ـب ـعــض ت ـخـ ّـيــل م ـج ـ ّـرد وج ــوده ــا .ما
ً
ّ
يميز الحلقة فعال هو زاوية املعالجة،
إذ ج ــرى الـتــركـيــز عـلــى مـســألــة «طــاق
ال ـقــاصــرات» وأهـمـيــة التعليم .بــأدائــه
ال ـ ـهـ ــادئ وال ـب ـع ـي ــد ع ــن اإلث ـ ـ ـ ــارة ال ـتــي
ّ
املحلية ،استقبل
تخيم على الشاشات ُ
م ـك ـت ـب ــي ثـ ـ ــاث فـ ـتـ ـي ــات أرغـ ـ ـم ـ ــن عـلــى
الــزواج املبكر وهــن لم يتجاوزن ال ـ 13
عــامــا« .ي ـســرا» ( 15عــامــا)ّ ،أم لولدين
أصغرهما ال يزيد عمره عــن ّأي ــام12 .

ُعــامــا وسـتــة أش ـهــر ،ك ــان عـمــرهــا حني
تعرفه
أجبرت على الزواج من شاب ال
ّ
ّ
يـبـلــغ  24ع ــام ــا ،ألن «ه ـ ــذه ه ــي ســنــة
ال ـح ـيــاة ،وهـيــك عــادات ـنــا وتـقــالـيــدنــا».
هذا ما قالته لها ّأمها محاولة إقناعها
بالعريس ،كما أخبرتها ّ
عما يحصل
في «الليلة األولــى» .رغم خوفهما من
مارس الثنائي الجنس
هذه الخطوةّ ،
في هذه الليلة «ألنهم قالوا لنا هذا ما
يجب أن يحدث» .الخطر رافق «يسرا»
في حملها ،إذ عانت في الوالدة األولى
ـاوز في
م ــن نــزيــف ح ــاد ،قـبــل أن ت ـت ـجـ ّ
امل ـ ّـرة الثانية شهرها ّ التاسع «ألنـنــي
ال أن ــا وال وال ــدت ــي كــنــا ن ـعــرف إج ــراء
الحسابات الــازمــة» .رفـضــت «يـســرا»
ّ
ـت مع
تـقــبــل ابـنـتـهــا الـبـكــر ال ـتــي «بـقـيـ ّ
وال ــدت ــي أرب ـعــة أش ـهــر .شـعــرت بــأنـنــي
صغيرة جدًا على هذه املسؤولية .كنت
ً
أغار منها عندما أرى الجميع مشغوال
ب ـهــا .فــأنــا بـحــاجــة إل ــى ه ــذا االهـتـمــام
والـ ــدالل»! فــي عيني هــذه الـفـتــاة التي
كـبــرت قـبــل أوان ـه ــا الـكـثـيــر مــن الـحــزن
ال ـ ــذي ال تـ ّسـتـطـيــع ال ـت ـع ـب ـيــر ع ـن ــه إال
بالتأكيد أنها ستحرص على أال ُيحرم
ولداها من التعليم ،وأال ّ
يتزوجا باكرًا.
«يـ ـس ــرا» ل ــم تـ ـب ـ ِـك ،ل ـكــن «ش ـي ـم ــاء» لم
تستطع إخفاء مشاعرها ،وهــي التي
ح ــازت لـقــب «مـطـلـقــة» فــي ســن الـ ـ .13
ال ـص ـب ـيــة ال ـت ــي ت ـح ـلــم ف ــي أن تصبح
ممرضة ّ
زوجت إلى ابن ّ
ّ
عمتها «الذي
ال أطيقه وسبق أن حضرت زفافه يوم
كنت في السابعة»ّ .
تحملت «شيماء»
م ـســؤول ـيــة «املـ ـن ــزل وال ـ ـ ــزوج وول ــدي ــه

م ـ ّـن زواجـ ــه ال ـس ــاب ــق» .تـصــف نفسها
بأنها «طفلة في جسد امــرأة» ،لتعود
وتحاول مواساة نفسها بالقول« :ما
ّ
حسيتها صعبة ...بس يعني ّولد عم
بـ ّ
ـرب ــي ولـ ــد .طـلـبــت ال ـط ــاق ألنـ ــه كــان
يخترع املشاكل ،فقلت له ال أريدك».
كــذلــك األمـ ــر بــالـنـسـبــة إل ــى «عــائـشــة»
ال ـ ـتـ ــي انـ ـفـ ـصـ ـل ــت عـ ـ ــن زوج ـ ـ ـهـ ـ ــا ب ـ ّعــد
أربـعــة أشـهــر مــن «كـتــب الـكـتــاب» ألنــه

كادت «يسرا» تفقد
حياتها أثناء الوالدة ولم
ّ
تتقبل ابنتها البكر

«شيماء»
و«عائشة»
أثناء تصوير
الحلقة

خــانـهــا» ،فــالــرجــل يـخــون عـنــدمــا «ال
« ّ
تنفذ املرأة طلباته وال تدلله» .حرصت
اللعب
الفتاة
على تأكيد رغبتها في ّ
وعدم ّ
تحمل املسؤولية ،موضحة أنها
تحلم في أن تصبح طبيبة أو ّ
مدرسة.
«ن ـه ــى» وال ـ ــدة «ش ـي ـم ــاء» ،و«ي ـحـيــى»
والـ ــد «ع ــائ ـش ــة» ،كــانــا ف ــي االس ـتــديــو
أيضًا .األم ّ
تحدثت عن العادات وكالم
ّ
ال ـ ـنـ ــاس وأن م ـص ـي ــر الـ ـفـ ـت ــاة «م ـن ــزل
ّ
تعلمت .بدت املرأة
زوجها» حتى ولو
نجح
ـد
ـ
ق
و
ـه،
ـ
ل
ـو
ـ
ق
ـ
ت
ـا
غـيــر مـقـتـنـعــة بـمـ
ّ
مــالــك ف ــي إظ ـه ــار ذل ــك ونــدم ـهــا ألنـهــا
ُ
ّ
مصور،
لم تكمل تعليمها .في تقرير
شــاهــدنــا «شـيـمــاء» تـعــود إلــى مقاعد
الـ ــدراسـ ــة ،بـيـنـمــا ح ـصــل مـكـتـبــي من

والـ ــد «عــائ ـشــة» عـلــى وع ــد بــالـسـمــاح
لها بــإكـمــال تعليمها .هـنــا ،لــم يرض
مـ ـق ـ ّـدم الـ ـب ــرام ــج ال ـل ـب ـنــانــي أن ت ـكــون
نـهــايــة ال ـقـ ّـصــة «س ـع ـيــدة وكـلـيـشـيــه»،
ّ
فتوجه إلــى الــرجــل ّ بالقول« :لــم تقبل
ّ
ألنــك مقتنع ،بــل ألنـنــي أنــا مــن طلبت
وال ـ ـن ـ ــاس ش ـ ــاه ـ ــدون عـ ـلـ ـي ــك» .وق ـب ــل
االنتقال إلــى «بـيــار» الــذي بقي لفترة
طويلة يمتنع عــن إرس ــال أوالده إلى
املـ ــدرسـ ــة «خ ــوف ــا ع ـل ـي ـه ــم» ،بـ ــرز رأي
مـهــم للمعالجة النفسية فــي منظمة
«أبـعــاد» راغ ــدة غملوش التي شــددت
عـ ـل ــى ض ـ ـ ـ ــرورة ت ــوعـ ـي ــة امل ـج ـت ـم ـعــات
على مخاطر تــزويــج الفتيات وآث ــاره
ال ـس ـل ـب ـيــة ع ـل ــى ص ـح ـت ـهــن ال ـج ـســديــة
ج ـت ـم ــاع ــي،
وال ـن ـف ـس ـي ــة وواقـ ـعـ ـه ــن اال ّ
معتبرة التغيير صعبًا ،لكنه مرتبط
بـ ـشـ ـك ــل وثـ ـ ـي ـ ــق ب ـ ــرف ـ ــع سـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ــزواج
وإلزامية التعليم معًا.
في هذه الحلقة املؤثرة التي ّ
عرت جزءًا
ال ُيستهان به من مجتمعاتنا العربية
الـغــارقــة فــي الجهل والفقر والـعــادات
والتقاليد البالية التي ّ
تهمش املــرأة
وتنتهك حـيــاتـهــا ،ابـتـعــد مكتبي عن
االسـتـعــراض مرتديًا ثــوب اإلنسانية
وال ــوع ــي .م ــن ال ــواض ــح أن اإلع ــام ــي
ال ـل ـب ـن ــان ــي فـ ــي املـ ــوسـ ــم الـ ـج ــدي ــد مــن
برنامجه املستمر منذ أكثر من عشر
سنوات يسلك طريقًا ّ
يقربه من املهنية
ويبعده عن «املوضة التلفزيونية».
* «أح ـم ــر بــالـخــط ال ـع ــري ــض» :ك ــل أرب ـع ــاء ـ
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